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Ágrip 

Í þessari ritgerð er fjallað um táknin ELDGOS og GJÓSA í íslenska táknmálinu. Einblínt er á 

munnhreyfingarnar sem fylgt geta með þessum táknum en einnig er fjallað um tengsl 

munnhreyfingarinnar við aðra þætti í myndun táknsins og hegðun þess almennt. Þessi tákn 

eru eins nema mögulega hvað munnhreyfinguna varðar og eru þau því lágmarkspar. Því hefur 

oft verið haldið fram að nafnorðum fylgi raddmálsmunnhreyfingar en að sagnorðum fylgi 

táknmálsmunnhreyfingar. Þessi „regla“ er sérstaklega höfð til hliðsjónar í rannsókninni. 

Einnig eru niðurstöðurnar settar í samhengi við skrif fræðimanna um munnhreyfingar.  

Skoðaðar eru upptökur tveggja táknara á sömu sögunni; Eldgos eftir Tryggva Jakobsson og 

þær bornar saman. Helstu niðurstöðurnar eru þær að: 

 „Reglunni“: nafnorð+raddmálsmunhreyfingar og sagnorð+táknmálsmunnhreyfingar 

er fylgt að mestu leyti. Undantekningarnar eru nógu fáar til þess að reglan geri 

mögulega eitthvert gagn sem viðmiðunarregla en undantekningarnar eru of margar til 

þess að henni sé tekið of hátíðlega og fylgt í hvívetna. 

 Margt sem tengist myndun táknsins hefur áhrif á munnhreyfingar. T.d. hvort táknið sé 

í eintölu eða fleirtölu, hvort það sé samsett eða ekki og fjöldi hreyfinga í myndun 

þess.  

 Félagslegar breytur og aðrir utanaðkomandi þættir (t.d. aðferð við þýðingar) hafa 

talsverð áhrif en þó má reikna með að einstaklingsmunur sé það sem skipti mestu 

máli.  

 Niðurstöðurnar ríma við niðurstöður erlendra fræðimanna og niðurstöður smærri 

íslenskra rannsókna hvað munnhreyfingar varða.  
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Inngangur 

Munnhreyfingar í táknmálum geta skipt gríðarlegu máli fyrir myndun tákns. Munnhreyfingar 

eru undirflokkur látbrigða en þau eru ein af grunnbreytunum fimm sem mynda tákn. Hinar 

grunnbreyturnar eru handform, myndunarstaður, hreyfing og afstaða. Munnhreyfingar í 

íslenska táknmálinu hafa ekki verið mikið rannsakaðar og því var kjörið að bæta lítilli 

rannsókn við. Skoðaðar voru tvær upptökur með sitt hvorum táknaranum að flytja sömu 

söguna; Eldgos eftir Tryggva Jakobsson. Ákveðið var að skoða munnhreyfingar með einu 

„táknapari“, ELDGOS/GJÓSA, en þessi tákn koma fram yfir 30 sinnum í sögunni. Helsta 

markmið rannsóknarinnar er að athuga hvaða munnhreyfingar geta fylgt þessu tákni og einnig 

hvort viðmiðunarreglunni um munnhreyfingar með nafnorðum og sagnorðum sé fylgt. Auk 

þess er markmiðið að sjá hvort munur sé á táknurum, bæði í myndun munnhreyfinga og í 

notkun táknsins almennt. Áherslan var lögð á að bera nákvæmlega saman notkun og myndun 

þessara tákna hjá táknurunum tveimur og leitast var við að finna skýringar á muninum.   

Samanburðurinn leiddi í ljós að það er talsverður munur á munnhreyfingum þessa tveggja 

táknara. Reglunni um nafnorð með raddmálsmunnhreyfingum og sagnorð með 

táknmálsmunnhreyfingum er fylgt að mestu en undantekningarnar eru þó það margar að ekki 

er hægt að nota regluna nema til viðmiðunar. Aðrar niðurstöður rannsóknarinnar eru m.a. að 

myndun táknsins (aðrir þættir innan táknsins) getur haft nokkur áhrif á munnhreyfinguna. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar koma heim og saman við það sem fræðimenn hafa sagt 

um munnhreyfingar í táknmálum.  

Í fyrsta kafla ritgerðarinnar verður fjallað um látbrigði í íslenska táknmálinu en í öðrum kafla 

verður farið nánar yfir munnhreyfingar. Þriðji kafli fjallar um rannsóknina sjálfa, 

gagnasöfnunina og þá félagslegu þætti sem geta haft áhrif á munnhreyfingarnar eða 

táknarana. Í fjórða kafla er farið yfir niðurstöður hvors táknara fyrir sig en í fimmta kafla eru 

táknararnir bornir saman. Í sjötta og síðasta kaflanum eru niðurstöðurnar síðan ræddar. Í lokin 

má síðan finna viðauka þar sem öll dæmin um ELDGOS/GJÓSA eru skráð, ásamt tilheyrandi 

munnhreyfingum og öðrum upplýsingum.  
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1. Látbrigði í íslenska táknmálinu 

Látbrigði (e. nonmanuals) eru ein af grunnbreytunum fimm í táknmálum. Hinar 

grunnbreyturnar fjórar eru myndunarstaður, afstaða, hreyfing og handform en þær snúast allar 

um hegðun handa. Látbrigði er eina breytan sem ekki snýst um hendur/táknin sjálf heldur 

felast látbrigði m.a. í hreyfingu höfuðs, hreyfingu efri hluta líkama, augabrúnum, 

munnhreyfingum og hegðun augna og kinna (Neidle o.fl. 2000:29).  

Látbrigði gegna fjölbreyttum hlutverkum. T.d. geta látbrigði verið í sambærilegu hlutverki og 

hljómfall hefur í raddmálum. Látbrigði geta því verið bragfræðileg eða „prósódísk“ (e. 

prosodic). Prósódískt hlutverk látbrigða getur því verið að móta frásögnina, sýna skil, tengja 

efni saman og sýna áherslur (Pfau og Quer 2010:383-401). Látbrigði geta einnig sýnt 

tilfinningar með svipbrigðum, t.d. fara augabrúnir upp ef viðkomandi er undrandi eða fara 

niður ef viðkomandi er reiður (Pfau og Quer 2010:381).  

Hlutverk látbrigða eru ekki síður málfræðileg, þ.e. hljóðkerfisfræðileg, orðhlutafræðileg, 

setningafræðileg og pragmatísk. Sem dæmi um hljóðkerfisfræðileg látbrigði má nefna t.d. að 

ákveðin látbrigði geta verið skyldubundin með ákveðnum táknum og geta greint að 

lágmarkspör; sem dæmi má nefna táknin BRÓÐIR og SYSTIR. Í þessu lágmarkspari eru allar 

grunnbreyturnar eins, nema munnhreyfingin. Sé munnhreyfingunni sleppt er ekki víst að rétt 

merking táknsins komist til skila. Dæmi um orðhlutafræðileg látbrigði er lýsingarorð í 

nafnorði. Sem dæmi má nefna munnhreyfingar sem gegna hlutverki lýsingarorðs, sbr. hægt er 

að mynda með höndunum táknið HÚS en nota munnhreyfinguna <stidl> (ísl. stór) í 

merkingunni „stórt hús“. Munnhreyfingin er því merkingarbær. Setningafræðileg látbrigði 

eru t.d. þegar höfuðið er hrist til þess að sýna neitun. Pragmatísk látbrigði eru t.d. þegar 

táknari pírir augun til þess að gefa til kynna að það sem hann segir séu nýjar upplýsingar.  

Látbrigði gegna því mörgum ólíkum hlutverkum í táknmálum og ná þau hlutverk yfir mjög 

breytt svið, allt frá málfræðilegum hlutverkum til prósódískra hlutverka og til tjáningar á 

tilfinningum.  
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2. Munnhreyfingar 

Munnhreyfingar (e. mouth patterns) eru undirflokkur látbrigða. Með munnhreyfingum er í 

grófum dráttum átt við hegðun og hlutverk munnsins í táknum. Munnhreyfingar í íslenska 

táknmálinu (hér eftir ÍTM) eru merkilegt rannsóknarefni sem þó hefur lítt verið rannsakað. 

Samt er ýmislegt vitað um munnhreyfingar, t.d. að munnhreyfingar í ÍTM geta verið 

merkingargreinandi en ekki er vitað til þess að önnur látbrigði (svo sem augnatillit) geti verið 

merkingargreinandi (Elísa G. Brynjólfsdóttir o.fl. 2012:18).  

Munnhreyfingum er vanalega skipt í tvo flokka; raddmálsmunnhreyfingar (e. spoken 

components/mouthings) og táknmálsmunnhreyfingar (e. oral components/mouth gestures). 

Til styttingar verða þessir tveir flokkar skammstafaðir sem RMM og TMM hér eftir. RMM 

koma upprunalega úr nágrannaraddmálinu, sem í tilviki ÍTM er íslenska. Munnhreyfingar úr 

íslensku eru því fengnar að láni. Sem dæmi um þetta má nefna táknið BÍLL en meðfylgjandi 

munnhreyfing er <bíll>. Munnhreyfingar úr raddmálum eru oft aðlagaðar eða styttar og oft er 

einungis fyrsta atkvæðið notað (Ajello o.fl. 2001:233). T.d. má nefna táknið BRÓÐIR en 

meðfylgjandi munnhreyfing getur verið <bró(ðir)>. RMM eru líka styttar, ekki vegna þess að 

þær séu of langar eða táknari sé að flýta sér að tala, heldur vegna þess að það er þáttur í því 

að munnhreyfingin, sem fengin er að láni úr nágrannaraddmálinu, aðlagist táknmálinu. Þá er 

oft valinn sá hluti munnhreyfingarinnar sem er sjónrænt áberandi (e. visually salient) en það 

þarf ekki endilega að vera fyrsta atkvæðið (Bergman og Wallin 2001:63). 

Guðný Björk Þorvaldsdóttir gerði athugun á tveimur TMM í ÍTM í BA ritgerð sinni og hún 

segir munnhreyfingar í ÍTM eiga margt sameiginlegt með munnhreyfingum í ýmsum 

erlendum táknmálum en hún bar saman munnhreyfingar í ÍTM, breska, norska, finnska og 

ítalska táknmálinu (2004:31). Stundum er RMM ofaukið en þær geta veitt byrjendum í ÍTM 

ákveðinn stuðning.  Í mörgum evrópskum táknmálum sem rannsökuð hafa verið eru RMM 

taldar hluti af tákninu en í ameríska táknmálinu (ASL) er tákn oft ekki talið málfarslega rétt 

ef fylgi því RMM og betra þykir að hafa ekki RMM með táknum (Pfau og Quer 2010:383-

385).  Viðhorf til RMM í ASL virðast því vera önnur en þau sem margir Evrópubúar hafa til 

RMM í sínum táknmálum. Málhafar ASL virðast líta svo á að RMM séu eingöngu til staðar í 

málinu vegna nálægðar  málanna (e. contact phenomenon) og að RMM séu ekki hluti af 

„alvöru“ ASL (e. real ASL) (Nadolske og Rosenstock 2007:37). Rökstuðning fyrir því að 

RMM séu hluti af táknmálum má meðal annars finna í því að a) döff (heyrnarlausir) 
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innflytjendur sem læra nýtt táknmál yfirfæra ekki merkingu munnhreyfinganna yfir á 

raddmálið og b) döff börn nota RMM áður en þau læra raddmálið (Pimiä 1990:117).  

Rannsóknum á munnhreyfingum í ÍTM er mjög ábótavant en venjulega er talað um að RMM 

fylgi aðallega nafnorðum í ÍTM en það er í takt við það sem erlendir fræðimenn hafa sagt um 

önnur táknmál. Þeir hafa bent á að algengt sé að RMM fylgi nafnorðum og TMM sagnorðum 

en TMM séu almennt sjaldgæfari en RMM (sjá m.a. Ebbinghaus og Hessman 2001:133-150, 

Sutton-Spence og Day 2001:75 og Vogt-Svendsen 2001:17). Gunnur Jóhannsdóttir athugaði í 

sinni BA-ritgerð RMM í fjórum sögum á ÍTM og komst hún að því að RMM fundust með 

táknum úr orðflokkunum nafnorð, sagnorð, atviksorð og töluorð. Hún segir allar sögurnar 

eiga það sameiginlegt að stærsti hluti RMM fylgi nafnorðum (Gunnur Jóhannsdóttir 

2012:29). Ef RMM fylgja ekki bara nafnorðum er ekki útilokað að TMM finnist í fleiri 

orðflokkum en bara sagnorðum. Þá er spurning hvort hægt sé að setja fram svo einfalda 

viðmiðunarreglu; þ.e. að segja RMM yfirleitt vera með nafnorðum og TMM vera með 

sagnorðum og hversu kerfisbundin frávikin/undantekningarnar séu.  

Lengi hefur verið talið að RMM séu notaðar í grunnmynd í ÍTM, þ.e. RMM með nafnorði 

yrði notuð í nefnifalli án greinis, sbr. <bíll> en ekki t.d. <bílnum> þó svo að íslensk þýðing 

setningarinnar kalli á notkun þágufalls með greini. Ef vel er að gáð sjást þó fjöldamörg dæmi 

um að þessi „regla“ sé brotin, einkum í frjálslegum samræðum, en það eru auðvitað áhrif frá 

íslensku. Það þarf því ekki að vera að þessi „regla“ sé annað en til viðmiðunar. Þá má velta 

fyrir sér hvort RMM séu algengari í nefnifalli eða aukaföllum eða þá hvort rót orðsins skipti 

mögulega máli. T.d. ef táknari segir táknið HESTUR en notar munnhreyfinguna <hest> þá er 

ekki víst að hann sé að nota þolfall (sem hefur enga beygingarendingu) heldur frekar rót 

orðsins (hest). Ekki var unnt að rannsaka framangreint atriði í eftirfarandi rannsókn og eru 

þetta eingöngu vangaveltur þar sem engin rannsókn hefur verið gerð á föllum RMM innan 

ÍTM.   

TMM eru eins og ber að skilja munnhreyfingar sem tengjast ekki raddmálinu á nokkurn hátt. 

TMM eru annars vegar a) munnhreyfingar þar sem eitthvað lítur út eins og orð er myndað en 

samsvarar ekki neinu raddmálsorði. Dæmi um það er ákvarðarinn <dibb>. Hins vegar eru 

TMM líka b) annars konar hegðun munns. Sem dæmi má nefna þegar stútur er settur á 

varirnar eða loft sett í kinn. TMM eru mest áberandi með sögnum, t.d. próformasögnum. 
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Einfaldast er að sýna algengustu notkun á RMM og TMM með táknum eins og BÍLL
1
 og 

KEYRA
2
. Með nafnorðinu BÍLL fylgir sem fyrr segir munnhreyfingin <bíll>. Ef segja á 

táknið KEYRA (bíl) er munnhreyfingin <pf> sem lýsir verkaðinum. Þessi munnhreyfing er 

oft einnig nefnd blástur. Ef sýna á hvernig bíllinn keyrði með próformasögn er leiðin sem 

bíllinn keyrði sýnd með B-handformi en munnhreyfingin er einnig <pf>. TMM eru líka 

gjarnan notaðar með lýsingarorðum og atviksorðum en þau finnast líka í öðrum orðflokkum, 

svo sem með ábendingarfornafninu DIBB <dibb>.  

TMM eru hluti af tákninu sjálfu en TMM fylgja hlutfallslega fáum táknum (Ebbinghaus og 

Hessman 2001:142). Sum tákn, eins og t.d. ákvarðarinn DIBB, hafa skyldubundna TMM 

(munnhreyfinguna <dibb>). Stundum er einhvers konar TMM valin með t.d. próformasögn: 

t.d. ef verið er að sýna að bíll sé að keyra þá fylgir gjarnan munnhreyfingin <pf> en það er 

ekki þar með sagt að sú munnhreyfing sé skyldubundin. Oft er hægt að skipta þessum 

munnhreyfingum út fyrir aðra, allt eftir verknaðinum sem verið er að  lýsa. TMM eru því oft 

notaðar til þess að sýna eitthvað eða lýsa einhverju (Guðný Björk Þorvaldsdóttir 2004:7,17).   

Munnhreyfingar geta verið hluti af tilfinningalegum látbrigðum, t.d. opnar fólk oft munninn 

þegar það er hissa. Hlutverk munnhreyfinga eru þó einkum málfræðilegs eðlis; þau geta verið 

hljóðkerfisfræðileg, orðhlutafræðileg, setningafræðileg eða pragmatísk. Hljóðkerfisfræðilegar 

munnhreyfingar eru skyldubundinn hluti tákns og eru þær merkingargreinandi. 

Munnhreyfingar, bæði RMM og TMM, geta greint að lágmarkspör, líkt og 

BRÓÐIR/SYSTIR (RMM) þar sem einungis munnhreyfingin greinir á milli þessara tákna. 

Dæmi um slíkt lágmarkspar með TMM væri BIDD/LALLA. Hér er munnhreyfingin í 

hlutverki fónems. Fónem eru merkingargreinandi. Munnhreyfingar geta einnig verið morfem, 

en þá eru þær merkingarbærar. Sem dæmi má nefna munnhreyfingar sem gegna hlutverki 

lýsingarorðs, sbr. hægt er að mynda með höndunum táknið HÚS en nota munnhreyfinguna 

<stidl> (ísl. stór) í merkingunni „stórt hús“. Sem dæmi um setningafræðilegt hlutverk 

munnhreyfingar er munnhreyfingin <bú> sem notuð er til þess að sýna lokið horf.  

Oft eru hendur og munnhreyfing samstíga, þ.e. munnhreyfingin og handform táknsins spegla 

hvort annað. Dæmi um þetta er táknið OBB <obb>. Handformið er í upphafi opið (fingur 

glenntir í sundur) á meðan munnurinn er opinn (myndar <o>) en síðan lokast hendurnar 

(mynda krepptan hnefa) á sama tíma og munnur lokast (myndar <b>).  

                                                 
1
 http://signwiki.is/index.php/B%C3%ADll  

2
 http://signwiki.is/index.php/Keyra  

http://signwiki.is/index.php/B%C3%ADll
http://signwiki.is/index.php/Keyra
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Samkvæmt umræðu þessa kafla gefur auga leið að það er margt sem ekki er vitað um 

munnhreyfingar þrátt fyrir að vera mjög heillandi viðfangsefni. Hver einasta rannsókn, stór 

eða smá, getur hins vegar sagt okkur ýmislegt um hegðun munnhreyfinga.  
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3. Um rannsóknina – gagnasöfnun og félagslegar breytur 

Sama „manual-tákn“ (handform + afstaða + myndunarstaður + hreyfing – munnhreyfing) 

getur verið bæði nafnorð og sagnorð, dæmi MATUR/BORÐA (þar sem einungis 

munnhreyfingin greinir á milli táknanna). Þó eru til önnur dæmi um slík pör þar sem einnig er 

smávægilegur munur á hreyfingunni (sjá umræðu um BÍLL/KEYRA í kafla 2). Til eru 

nokkur svona pör í ÍTM en sem dæmi má nefna STRAUJÁRN/STRAUJA,  

FLUGVÉL/FLJÚGA (eins og flugvél flýgur, annað tákn er fyrir t.d. fugla sem fljúga) og 

STÓLL/SITJA. Í ÍTM er óvíst hvort sagnorðið sé leitt af nafnorðinu eða öfugt. Hins vegar er 

vitað að í ASL eru nafnorð leidd af sagnorðum í slíkum pörum en hreyfing sagnorðsins er 

endurtekin til þess að mynda nafnorð (Valli o.fl. 2005:53). Samkvæmt rannsóknum sem rætt 

var um í kafla 2 má búast við því að nafnorðin í pörunum séu flest með RMM en sagnorðin 

hafi TMM.  

Í þessari ritgerð verður eitt slíkt par skoðað nánar. Það er parið ELDGOS/GJÓSA en á 

íslensku þýðir það ýmist eldgos eða gjósa. Líkt og með önnur slík pör er talið að nafnorðinu 

fylgi alltaf RMM <eldgos> og að sagnorðinu fylgi TMM <pf>. Hér verður alltaf talað um 

táknin sem ELDGOS þrátt fyrir að vera vissulega tvö tákn, nafnorðið ELDGOS og sagnorðið 

GJÓSA. Þetta er gert til einföldunar. Að munnhreyfingunni undanskilinni eru táknin alveg 

eins (þ.e. sama afstaða, myndunarstaður, hreyfing og handform), sem sagt lágmarkspar. Ef 

ekki væri fyrir munnhreyfinguna sem aðskilur táknin mætti mögulega álíta að þetta sé 

einungis eitt tákn en að það sé í hlutverki nafnorðs annars vegar en sagnorðs hins vegar.  

Helsta markmið rannsóknarinnar er að athuga hvaða munnhreyfingar geta fylgt þessu tákni 

og hvort viðmiðunarreglunni um munnhreyfingar með nafnorðum og sagnorðum sé fylgt. 

Einnig er markmiðið að sjá hvort munur sé á táknurum, bæði í myndun munnhreyfinga og í 

notkun táknsins almennt. Út frá niðurstöðunum má síðan draga ýmsar ályktanir hvað 

munnhreyfingar varða. 

Ástæðan fyrir því að þetta varð fyrir valinu sem rannsóknarefni var sú að til er upptaka á ÍTM 

af táknara (hér eftir: táknari 1) að tákna fræðslubókina Eldgos eftir Tryggva Jakobsson. Þar 

kemur táknið mjög oft fyrir, bæði sem sagnorð og nafnorð, í eintölu og fleirtölu. Lítið er til af 

upptökum á ÍTM þar sem sami textinn er fluttur af mismunandi táknurum. Því var ákveðið að 

fá annan táknara (hér eftir: táknari 2) til þess að taka upp Eldgos á ÍTM. Táknari 2 hafði ekki 
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séð upptöku hins táknarans og vissi ekki af tilvist upptökunnar. Táknari 2 fékk leiðbeiningar 

til hliðsjónar við gerð myndbandsins. Rannsakandi (sem er heyrandi) var ekki á staðnum en 

það var til þess að forðast það að táknarinn breytti máli sínu í viðurvist heyrandi einstaklings 

en það er þekkt vandamál í táknmálsrannsóknum. Upptaka táknara 1 er frá árinu 2001 en 

upptaka táknara 2 frá árinu 2014.  

Táknið ELDGOS er tvíhandartákn. Hendurnar eru með ólík handform og einungis virka 

höndin hreyfist og fellur þetta tvíhandartákn því undir gnæfiskilyrðið (e. dominance 

condition) (Battison 1978:32-36). Táknið inniheldur hreyfingu og breytingu á handformi. 

Handformið breytist úr A-handformi í 5-handform og það gerist í hvert sinn sem hreyfing 

verður. Á SignWiki síðunni er táknið sýnt með tveimur hreyfingum, þ.e. hreyfing táknsins 

með einni endurtekningu. Fjöldi hreyfinga í tákninu getur þó verið breytilegur (sjá viðauka 1 

og 2). Hér má sjá mynd af tákninu ELDGOS
3
: 

 

Félagslegir þættir málhafa geta haft talsverð áhrif á mál þeirra. Félagslegir þættir sem geta 

haft áhrif á mál fólks eru m.a. kyn, aldur, félagsleg staða innan þjóðfélagsins (t.d. efnahagur 

eða stétt) og búsetusvæði. Hvað ÍTM varðar eru helstu þættirnir sem skipta máli (líklega) 

aldur, aldur við heyrnartap (eða sá aldur sem málhafarnir kynntust málinu) og hvort foreldrar 

og systkini séu döff (heyrnarlausir með táknmál að móðurmáli) eða heyrandi, þ.e. staða 

táknmáls á heimilinu. Þeir félagslegu þættir sem skipta máli hér eru aldur og kyn. Táknari 1 

er 50 ára kona og táknari 2 er 25 ára karlmaður. Báðir táknarar eiga heyrandi foreldra og döff 

systkini. Báðir táknarar ólust sem sagt upp á heimili þar sem táknmál var talað og báðir 

táknarar eru döff frá fæðingu.  

                                                 
3
 http://signwiki.is/index.php/Eldgos 

http://signwiki.is/index.php/Eldgos
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Munur á máli kynjanna í ÍTM hefur lítt verið rannsakaður en þá hefur helst verið litið til 

handforma. Í írska táknmálinu (Grehan og Leeson 2004:39-69) er talsverður munur á máli 

karla og kvenna, en sá munur birtist helst í mun á handformum en einnig mun á 

málfræðiatriðum, svo sem kjarnamerkingu (e. topic marker). Helsta ástæðan er sú að kynin 

voru í aðskildum skólum fyrir döff og höfðu lítil samskipti sín á milli auk þess sem kennarar 

drengjaskólans reyndu meðvitað að kenna tákn sem voru frábrugðin máli hins kynsins 

(Grehan og Leeson 2004:42). Eitthvað hefur borið á mismunandi handformum eftir kynjum í 

ÍTM en samkvæmt athugun Rúnu Völu Þorgrímsdóttir sem hún gerði fyrir BA-ritgerð sína á 

kynbundnu máli í ÍTM var sá munur ekki afgerandi. Munurinn á handformum reyndist frekar 

vera einstaklingsbundinn og óháður kyni (2010:32). 

Aldur virðist vera langmikilvægasta félagslega breytan í ÍTM. Kristbjörg Helga 

Sigurðardóttir komst að því í athugun fyrir sína BA-ritgerð að kynslóðamunur væri 

talsverður. Hún segir einstaklingsmun vera mjög áberandi en mesta muninn væri að finna á 

milli yngstu og elstu kynslóðarinnar. Það mætti helst útskýra í tengslum við menntunarstefnu 

og kennsluaðferðir sem voru ríkjandi á þeim tíma sem málhafarnir voru að alast upp en þær 

hafa mikið breyst í gegnum tíðina (2011:52). Þegar táknari 1 var að alast upp var 

talsmálsstefnan sú stefna sem var notuð í kennslu heyrnarlausra á Íslandi en þá var áherslan í 

kennslunni sú að heyrnarlausum var kennt að tala íslensku og lesa af vörum en bannað var að 

tala táknmál. Táknmál ruddi sér síðan hægt og rólega til rúms í skólanum á uppvaxtarárum 

táknara 1 (Reynir Berg Þorvaldsson 2010:59-77). Táknari 2 ólst hins vegar upp við alhliða 

boðskipti (e. total communication) og síðar tvítyngi. 

Einnig verður að hafa í huga mismunandi aðstæður táknara þegar upptökur fóru fram en 

ýmsir umhverfisþættir geta haft áhrif á mál táknara og útkomu upptökunnar. Aðstæður 

táknara voru að þessu leyti ólíkar, þ.e. táknari 1 flytur sína frásögn í stúdíói og upptakan er 

gerð fyrir Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra og er upptakan eign þeirra. 

Aftur á móti er upptaka táknara 2 gerð að beiðni rannsakanda en hann gerði upptökuna 

sjálfur. Hann vissi ekki í hvaða tilgangi upptakan var gerð. Táknari 1 er í formlegri aðstæðum 

á meðan táknari 2 er í mjög óformlegum aðstæðum. Það er því mögulegt að mál táknara 1 sé 

því formlegra en mál táknara 2 en þó ber að geta þess að táknari 1 hefur margra ára reynslu af 

slíkum verkefnum.  
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3.1. Þýðingar og jafngildi 

Hér ber að hafa í huga að upptökur táknara eru þýðingar. Táknarar þýddu sjálfir bókina frá 

íslensku yfir á ÍTM. Íslenski frumtextinn getur haft margvísleg áhrif á marktextann (á ÍTM) 

en erfitt getur reynst að komast að því hversu mikil þau áhrif eru. Heimir Pálsson og 

Höskuldur Þráinsson segja að „þýðing geti ekki sagt það sama og frumtextinn“ (1988:89). Þar 

kemur jafngildi til sögunnar. Jafngildi gegnir einu af lykilhlutverkum í þýðingafræði. 

Jafngildi hefur verið skilgreint á mismunandi hátt hjá fræðimönnum en einfaldasta skýringin 

er sú að tveir textar, þ.e. frumtexti (e. source text) og marktexti (e. target text), þurfi að hafa 

sama gildi (e. equal value). Hugmyndin er sem sagt sú að tveir textar á mismunandi 

tungumálum geti haft „jafnt gildi“. Þetta þýðir þó ekki að tungumálin sem um ræðir séu eins, 

heldur eingöngu að gildin geti verið það (Anthony Pym, 2010:6). Textar á mismunandi 

tungumálum munu þó aldrei geta haft fullkomið jafngildi sem fyrr segir og því þurfi að finna 

besthæfandi jafngildi (e. closest equivalence). 

Helstu tegundir jafngildis eru tvær. Í fyrsta lagi er formlegt jafngildi (e. formal equivalence) 

og öðru lagi „dynamic equivalence“ sem Ástráður Eysteinsson þýðir sem áhrifajafngildi 

(1996:91). Með formlegu jafngildi er megináhersla lögð á trúnað við frumtextann og mætti 

því segja að þýðandinn, sem er á milli frumtextans og lesandans (í tilfelli táknmála: 

áhorfandans), horfi meira í átt til þess fyrrnefnda. Það má segja að þessu sé öfugt farið með 

áhrifajafngildi. Þar getum við sagt að þýðandinn horfi meira í átt til lesandans. Þá verði 

lesandinn fyrir svipuðum áhrifum og einhver sem les verkið á frummálinu, en það gæti þýtt 

að það verði einhver röskun á formi verksins (Ástráður Eysteinsson, 1996:91). Þýðandi hefur 

því í raun um tvennt að velja: vera eins trúr frumtextanum og hægt er án þess að afbaka 

marktextann, eða að reyna að ná sömu áhrifum í marktexta og frumtexta.  

Ýmislegt getur haft áhrif á táknara í flutningi og þýðingu en aldur er helsta breytan sem 

skiptir máli. Breytan skiptir heyrnarlausa á Íslandi máli vegna þess að mismunandi stefnur 

hafa verið við lýði í kennslu fyrir heyrnarlausa í gegnum tíðina og staða táknmálsins í skóla 

getur þ.a.l. haft áhrif. Eins og fram kom fyrr í þessum kafla er ólíklegt að breytan „kyn“ hafi 

sjáanleg áhrif, a.m.k. hvað þessa rannsókn snertir. Það má þó væntanlega gera ráð fyrir því að 

munur á máli táknara sé að mestu leyti einstaklingsbundinn. Það getur því reynst erfitt að 

rekja þennan mun til einhverrar ákveðinnar breytu.  
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4. Kafli – Umfjöllum um útgáfurnar 

Ýmislegt getur haft áhrif á myndun táknsins ELDGOS og munnhreyfinguna sem fylgir, t.d. 

orðflokkur, tala eða hvort táknið standi eitt eða sé hluti af samsettu tákni en einnig félagslegir 

þættir (sjá umræðu í kafla 3). Í þessum kafla verður farið í saumana á myndun táknsins hjá 

sitthvorum táknaranum en í næsta kafla verða niðurstöður hvors fyrir sig bornar saman. 

4.1. Táknari 1 

4.1.1. Munnhreyfingar með ELDGOS 

Táknið ELDGOS kom fram 34 sinnum í útgáfu þessa táknara. Munnhreyfingarnar sem 

táknarinn notaði með tákninu voru bæði RMM og TMM. Þær RMM sem hann notaði voru: 

<eldg(os)>, <gos>, <gjós(a)> og <eld>. Eina TMM sem var notuð var <pf>. Munnhreyfingin 

<pf> kemur bæði fram stök, endurtekin, löng (þ.e. langur blástur) og stutt. Stundum kemur 

munnhreyfingin fram á mjög afgerandi hátt og stundum er hún rétt greinanleg, stundum er 

loft sett í aðra kinn og stundum í báðar. Yfirlit yfir skráðar tímasetningar dæma má finna í 

viðauka 1.  

4.1.2. Hreyfingar 

Oftast eru tengsl á milli atkvæða munnhreyfingar og fjölda hreyfinga, þ.e. eitt atkvæði – ein 

hreyfing. ELDGOS er oftast myndað með tveimur hreyfingum og er þá munnhreyfingin 

<eld> látin fylgja fyrri hreyfingunni en <gos> þeirri seinni. Þegar táknarinn sýnir fleirtölu er 

hins vegar oftast einföld munnhreyfing; <eldgos>, þ.e.a.s. munnhreyfingin er ekki 

endurtekin. Einungis tvisvar sinnum kemur fyrir þreföld hreyfing og þá er fyrra atkvæðið 

(eld) látið fylgja fyrstu hreyfingunni en seinna atkvæðið (gos) hinum tveimur. 

4.1.3. Fleirtala  

Táknið kemur fyrir 22 sinnum sem nafnorð en einungis þrjú táknanna eru í fleirtölu. Þó er 

ekki útilokað að þótt táknið sé sýnt í eintölu að samkvæmt samhengi setningarinnar hverju 

sinni geti táknið átt við fleirtölu. Fleirtalan er mynduð á mismunandi hátt hverju sinni. Í tvö 

skipti er munnhreyfingin endurtekin. Á mínútu 02:43 er táknið myndað með bogadreginni 

hreyfingu í frjálsa rýminu með „þrefaldri“ hreyfingu. Íslenska þýðing setningarinnar er „á 
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Íslandi verða mörg eldgos“. Það kemur til greina að flokka fleirtölumyndunina á tvo vegu. 

Annars vegar: A) hreyfing táknsins er endurtekin (gerð þrisvar) og táknið síðan dregið í boga 

eftir rýminu. Hins vegar: B) táknið er gert þrisvar sinnum (þá með einni hreyfingu hverju 

sinni) og bogadregna hreyfingin hefur ekki þann tilgang að mynda fleirtölu, heldur þann 

tilgang að sýna að eldgos verða út um allt Ísland, ef við gefum okkur þá mynd að táknari sé 

með Íslandskort fyrir framan sig, eins og á borði (sem sagt ekki hangandi uppi eins og oft er 

táknað). Munnhreyfingin er sem áður segir endurtekin þrisvar sinnum, þ.e. <eldgos eldgos 

eldgos>. Hver munnhreyfing fylgir þá einni hreyfingu. Það er tvennt sem bendir til þess að 

fleirtala B sé réttari greining.  Það er hins vegar samhengið, þ.e. táknari er að staðsetja eldgos 

á Íslandskortinu og annars vegar munnhreyfingin. Munnhreyfingin er  <eldgos eldgos 

eldgos> sem bendir til endurtekningar, en ekki bogadreginnar fleirtölu. Ef samhengið væri 

annað, t.d. „(mörg) eldgos eru hættuleg/falleg/óhugnanleg“ væri fleirtalan mögulega 

bogadregin og munnhreyfingin kannski frekar einföld (en ekki þreföld), þ.e. <eldgos> sem 

væri þá (mögulega) lengri og dregin yfir allt táknið, þ.e. fylgdi myndun táknsins frá upphafi 

til enda (nánar um fleirtölumyndun í ÍTM, sjá Elísu Guðrúnu Brynjólfsdóttur o.fl. 2012:28-

29).  

Á mínútu 07:53 er annað fleirtölutákn: ELDGOS+flt., myndað tvisvar sinnum og er 

munnhreyfingin eftir því, þ.e. <eldgos eldgos> og í samhenginu þýðir þetta „síendurtekin 

eldgos hafa hlaðið upp landið okkar“. Í þriðja og síðasta fleirtölutákninu (mínúta 09:50) er 

fleirtalan öðruvísi. Þá kemur munnhreyfingin <eldgos> fram stök en hún er látin ná yfir 

táknið frá upphafi til enda. Hreyfingin sýnir að það séu eldstöðvar (svo segir íslenski texti 

bókarinnar en á ÍTM er notað táknið ELDGOS) út um alla jörðina. Hreyfingin eru margar 

litlar hreyfingar sem eru dregnar í hring, hreyfingin staðsetur því eldstöðvar út um alla 

plánetuna. Líkt og í tákninu á mínútu 02:43 er verið að staðsetja eldgos/eldstöðvar á 

kort/hnött en þó er munnhreyfingin ólík. Samkvæmt greiningu B er þetta þá orðin ákveðin 

þversögn. Möguleiki er á því að það séu ekki bein tengsl á milli munnhreyfingar og fleirtölu 

sem sýnd er með staðsetningu með þessu tákni, nema þá að það geti verið að munnhreyfingin 

fari einnig eftir því hversu oft táknið er endurtekið. Ef endurtaka á táknið fimm sinnum líkt 

og hér, þá er það kannski fullmikið af því góða (enda er það ótækt) að endurtaka tveggja 

atkvæða munnhreyfingu fimm sinnum og því sé valið að nota eina langa munnhreyfingu en 

annað geti átt við þegar táknið er gert tvisvar. Annað verða frekari rannsóknir að leiða í ljós. 

Hafa verður í huga að þetta gæti líka verið einstaklingsbundið. Loks á 10:38 er annað dæmi 

um fleirtölu en fleirtalan er sýnd með töluorði og því er ekki frekar rætt um það.  
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4.1.4. Samsett tákn 

ELDGOS er sem hluti af samsettu tákni fimm sinnum. Á mínútu 01:28 er táknið 

FJALL+ELDGOS+FJALL (ísl. eldfjall) og munnhreyfingin er <fja eld -->, þegar táknari 

gerir táknið FJALL í seinna skiptið fylgir engin munnhreyfing nema hugsanlega munnurinn 

sem „strik“ (merkt --). Samsetningin er tvisvar sinnum með fingrastöfun, í fyrra skiptið 

(02:59) er það ELDGOS+H-E-K-L-A (ísl. eldfjallið Hekla) og munnhreyfingin <eld h-e-k-l-

a>. Seinna skiptið er á mínútu 04:39 en þá er samsetningin S-K-A-F-T-Á-R+ELDGOS (ísl. 

Skaftáreldar) með munnhreyfingunni <s-k-a-f-t-á-r eld>. Á mínútu 08:53 eru táknin 

ELDGOS+EFNI (ísl. gosefni) og munnhreyfingin er <gosefni>. Loks á mínútu 02:13 eru 

táknin HEIMAEY+ELDGOS (ísl. Heimaeyjargosið). Vert er að taka fram að táknið 

HEIMAEY er einnig samsett úr táknunum HEIMA+EYJA. Munnhreyfingin er síðan 

<heimaey pf>. Ef alhæfa á út frá þessum táknum mætti segja að munnhreyfingin eða 

munnhreyfingarnar séu styttar ef táknin eru samsett.   

4.1.5. Orðflokkagreining 

Af 22 nafnorðum (bæði í eintölu og fleirtölu) fylgja RMM 20 þeirra og algengasta 

munnhreyfingin er <eldg(os)> en einnig koma fram munnhreyfingarnar <gos> og  <eld> 

(mest í samsettum orðum). Munnhreyfingin <pf> kemur fram með tveimur nafnorðum 

(02:13, 10:44). Sú munnhreyfing er hins vegar venjulega tengd við sagnorð, sbr. dæmið: 

BÍLL : munnhreyfing <bíll>, KEYRA : munnhreyfing <pf> (sjá kafla 2). Þessi tvö nafnorð 

hafa verið flokkuð sem slík vegna samhengisins sem þau koma fram í en þar eru nafnorð og 

sagnorð líklega í fyllidreifingu.  

Sagnorðin í sögunni eru 11. Þar af hafa átta þeirra munnhreyfinguna <pf>. Hin þrjú hafa 

RMM <gjós(a)>. Þó svo að <pf> sé almennt talin TMM sem fylgir sagnorðum eru dæmi um 

að hún geti einstaka sinnum verið hluti af nafnorði. Á einum stað reyndist erfitt að taka 

afstöðu til þess hvort táknið sé nafnorð eða sagnorð. Táknið, sem er á mínútu 02:35, hefur 

munnhreyfinguna <pf> sem fylgir oftar sagnorðum en samkvæmt samhenginu væri það 

líklega nafnorð en þó er ekkert því til fyrirstöðu að segja það vera sagnorð.  
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4.1.6. Samantekt 

Munnhreyfingin gefur oftast til kynna hvort táknið sé nafnorð eða sagnorð. Með tákninu 

ELDGOS fylgja bæði RMM og TMM. RMM fylgja oftar nafnorðum og TMM fylgja frekar 

sagnorðum. Í sögunni eru tvö nafnorð með TMM og þrjú sagnorð með RMM. Séu þau öll 

réttilega greind þá þýðir það að þetta sé ekki ófrávíkjanleg regla. Munnhreyfingar með 

nafnorðum í fleirtölu reyndust öll hafa munnhreyfinguna <eldgos>, endurtekið eða ekki. 

Samkvæmt þessum táknara og þessu tákni í sögunni er bæði hægt að nota eina 

munnhreyfingu með fleirtölu sem sýnd er með staðsetningu á „ímynduðu/m“ korti/hnetti eða 

endurtaka hana. Ef alhæfa á út frá þessum táknum má segja að ef táknið er samsett (þ.e. 

ELDGOS+no.) þá sé munnhreyfingin oft stytt. 

4.2. Táknari 2 

4.2.1. Munnhreyfingar  

Í útgáfu þessa táknara kemur táknið ELDGOS fram í 31 skipti. Táknari notar bæði RMM og 

TMM. Þær RMM sem hann notar eru <eld>, <eldg(os)>, <go(s)> og <eldstö>. Eina TMM 

sem kemur fram er <pf>. Hún kemur fram bæði stök og endurtekin og bæði stutt og löng. 

Munnhreyfingin er misáberandi, þ.e. stundum er hún rétt svo greinanleg en í öðrum tilfellum 

er hún mjög skýr. Yfirlit yfir skráðar tímasetningar dæma má finna í viðauka 2.  

4.2.2. Hreyfingar 

Táknari 2 notar einungis eina eða tvær hreyfingar í hverju tákni. Stundum eru tengsl á milli 

atkvæða munnhreyfingar og fjölda hreyfinga táknsins, þ.e. eitt atkvæði – ein hreyfing. 

Táknari 2 notar hins vegar alltaf eina hreyfingu nema í fimm tilfellum. Í einu tilfellinu er eitt 

atkvæði sem nær yfir báðar hreyfingarnar (06:10) en í hinum tilfellunum fylgir sitthvort 

atkvæðið sitthvorri hreyfingunni (00:07, 01:31, 06:57 og 07:17). Í hinum 26 dæmunum þar 

sem táknið kemur fyrir er einungis ein hreyfing, burtséð frá því hvort atkvæðið sé eitt eða tvö 

(ekkert táknanna hafði fleiri en tvö atkvæði).  
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4.2.3. Fleirtala  

Nafnorðin eru 22; 16 í eintölu og sex í fleirtölu. Af þessum sex táknum í fleirtölu hafa tvö 

þeirra tvær hreyfingar, hin fjögur hafa eina. Reyndar mætti segja að eitt táknið (07:26) hafi 

eina og hálfa hreyfingu. Það er næstum eins og táknari ætli að hafa hreyfingarnar tvær en 

hætti við eða þá að hann ætli að hafa hreyfinguna eina en þessi hálfa komi til vegna 

samlögunar við næsta tákn. Þar sem hreyfingin er ekki heil (mynduð til fulls) er hún talin hér 

sem ein.  

Aftur á móti hafa eingöngu tvö af 16 nafnorðum í eintölu tvær hreyfingar. Hlutfallslega séð 

eru því tvær hreyfingar sjaldgæfari með eintölu en fleirtölu. Á því gætu verið ýmsar 

mögulegar skýringar. Þetta gæti verið tilviljun, þ.e.a.s. dæmin hér eru of fá til að draga slíka 

ályktun af, eða þá að fleirtalan kalli einfaldlega á fleiri hreyfingar en eintalan af einhverjum 

ástæðum. Þessi fjögur dæmi (tvær hreyfingar með nafnorði, bæði eintölu og fleirtölu) virðast 

ekki eiga neitt sameiginlegt; þau eru með mismunandi RMM og í einu dæmi (06:10) eru ekki 

tengsl á milli atkvæðis og hreyfingar (eitt atkvæði látið ná yfir tvær hreyfingar).  

Táknari 2 notar mjög reglulega og einfalda leið til fleirtölumyndunar. Hann notar annað hvort 

tölu-/magnorð til að mynda fleirtölu (01:31, 06:57) eða notar táknið ELDGOS í eintölu en 

lætur fleirtöluna ráðast af samhenginu. Dæmi um það er á mínútu 04:37 þegar hann segir (hér 

er eingöngu umrituð hegðun handa):  

(1)  ELDGOS JARÐSKJÁLFTI OFT GERAST VEGNA JARÐSKORPUFLEKI B-pf.x2-

staðsetning fleka. 

 Íslenska: Eldgos og jarðskjálftar verða oftast á mörkum tveggja jarðskorpufleka.  

Samhengið gefur skýrt til kynna að hér sé átt við fleirtölu (eldgos almennt) en ekki eintölu. 

Eintala er ómörkuð og hefur breiðara merkingarsvið. Þessi aðferð þekkist einnig í 

raddmálum, þ.e. eintala er notuð en merkingin á við fleirtölu. Sem dæmi má nefna þegar talað 

er um „mann“ (í eintölu) þegar átt er við „mannfólk“ sem tegund. T.d. „maðurinn er 

félagsvera“. Í ÍTM eru þó aðrar leiðir til fleirtölumyndunar líklega algengari, svo sem 

fleirtölubending eða þá að tákn er dregið yfir rýmið.  
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4.2.4. Samsett tákn 

Táknið ELDGOS er einungis hluti af samsettu tákni tvisvar sinnum. Í fyrra skiptið (01:39) 

myndar táknari 2 tákn úr lýsingarorði (STÓR (hlutur)) og nafnorði (ELDGOS) og 

munnhreyfingin er <stór go>. Einnig segir frumtextinn „stórgos“ þannig að það er augljóst að 

þaðan koma áhrifin og ástæðan fyrir því að þetta tákn varð fyrir valinu (Tryggvi Jakobsson 

1988:9). Önnur leið til að þýða þessa setningu gæti verið að setja ákefð í hreyfingar og 

svipbrigði til þess að sýna umfang gossins.  

Hitt samsetta orðið (07:17) er einnig búið til af táknara í þessu ákveðna samhengi og er ekki 

hluti af frosna orðasafninu. Það er samsett aftan við táknið ELDUR og er því 

ELDUR+ELDGOS með munnhreyfingunni <eld pf-pf>. Íslenska setningin er „Það er erfitt 

að segja fyrir um hvenær og hvar næsta eldgos verður“. Af samhenginu að dæma er ekkert 

sem knýr sérstaklega fram þessa „nýyrðasmíði“ þar sem einnig hefði verið hægt að þýða þetta 

með nafnorðinu eða sagnorðinu ELDGOS eða jafnvel hvoru tveggja. Einnig leikur hér vafi á 

hvort hér sé táknið ELDGOS í hlutverki nafnorðs eða sagnorðs en nánar er fjallað um það í 

næsta undirkafla.  

4.2.5. Orðflokkagreining 

Sem fyrr segir er táknið ELDGOS sjö sinnum sagnorð og 22 sinnum nafnorð í þessari 

upptöku. Táknið kemur hins vegar fram 31 sinni en í tvö skipti er erfitt að skera úr um hvort 

táknið sé nafnorð eða sagnorð. Það er aðallega tvennt sem þarf að líta til ef orðflokkagreina á 

þetta tákn. Það er annars vegar munnhreyfingin, en eins og lesa má í kafla 2 er 

viðmiðunarreglan sú að TMM fylgi sögnum og RMM fylgi nafnorðum. Hins vegar er það 

textasamhengið. Í ákveðnu samhengi fer ekki á milli mála hvort um nafnorð eða sagnorð sé 

að ræða því þar eru orðflokkarnir í fyllidreifingu (dæmi um þetta væri t.d. setningin sem hefst 

á 00:07).  

Ástæðan fyrir því að táknið er vafamál á 07:17 er vegna þess að a) samhengið getur ekki 

skorið úr um hvort um sé að ræða nafnorð eða sagnorð, b) táknið er samsett orð með ELDUR 

skeyttu við á undan ELDGOS. Það tákn er í rauninni ekki til í þessari mynd, þ.e.a.s. þessi tvö 

tákn saman og því gefur það heldur ekki neina vísbendingu um orðflokkinn. Síðast en ekki 

síst er þetta vafamál því c) munnhreyfingin er <pf pf> sem venjulega fylgir sagnorðum en 

íslenski textinn inniheldur nafnorð en ekki sagnorð. Þessi táknari er mjög trúr frumtextanum 
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og þýðingin miðast mjög við formlegt jafngildi (e. formal equivalence). Það sést glöggt séu 

aðrir þættir í upptökunni skoðaðir, ekki eingöngu þetta eina tákn sem hér er til umfjöllunar. 

Þess vegna væri frekar von á því að hann notaði nafnorð í ÍTM ef nafnorð kemur fyrir í 

frumtextanum. Það er því bæði hægt að finna rök fyrir því að þetta sé nafnorð og sagnorð.  

Annað dæmi þar sem orðflokkurinn er vafamál er á mínútu 01:21. Þar gildir það sama og um 

dæmið á 07:17, þ.e.a.s. atriði a) samhengi getur ekki skorið úr um hvort um sé að ræða 

nafnorð eða sagnorð og atriði c) TMM er notuð en það bendir venjulega til sagnorðs. Hins 

vegar er munnhreyfingin (<eff>) vart greinanleg en hér er gert ráð fyrir því að þetta sé <pf> í 

mjög smækkaðri mynd. Frumtextinn inniheldur nafnorð. Í ljósi þessa er erfitt að taka afstöðu 

til orðflokksins.  

Að undanskildum ofangreindum vafamálum notar þessi táknari alltaf TMM með sagnorðum 

og RMM með nafnorðum.  

4.2.6. Samantekt 

Táknari 2 virðist fara eftir ákveðnum „reglum“ í myndun munnhreyfinga með tákninu 

ELDGOS. Hann notar eingöngu TMM með sagnorðum og eingöngu RMM með nafnorðum. 

Það er í takt við kenningar sem fræðimenn hafa sett fram (sjá kafla 2). Þó er óvíst um tvö 

atriði en þar liggur vafi á í hvaða orðflokk þau falla. Táknari 2 notar eingöngu eina eða tvær 

hreyfingar með tákninu. Þrátt fyrir að hann noti nánast alltaf eina hreyfingu með bæði 

sagnorðum og nafnorðum, bæði eintölu og fleirtölu, þá er notkun tveggja hreyfinga 

hlutfallslega algengari með fleirtölu en eintölu. Fleirtala með tákninu er hins vegar mynduð 

með tölu-/magnorði eða þá að táknið er myndað í eintölu en fleirtalan ræðst af samhenginu. 

ELDGOS er eingöngu hluti af samsettu tákni í tvö skipti.  
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5. Samanburður 

5.1. Munnhreyfingar 

Báðir táknarar nota RMM <eld>, <eldgos> og <gos> en oft er munnhreyfingin stytt. Táknari 

2 notar í eitt skipti munnhreyfinguna <eldstö> í merkingunni „eldstöð“. Táknari 1 notar í þrjú 

skipti munnhreyfinguna <gjós(a)>. Báðir táknarar nota aðeins eina TMM; <pf>, en hún 

kemur fram missterkt, t.d. setur táknari 1 stundum áberandi mikið loft í kinnarnar (03:01) og í 

eitt skipti er þessi munnhreyfing vart greinanleg hjá táknara 2 (01:21). Báðir táknarar nota 

hana talsvert.  

5.2. Hreyfingar 

Táknari 1 notar fleiri hreyfingar innan táknsins en táknari 2. Táknari 2 notar alltaf eina 

hreyfingu nema í fimm skipti. Táknari 1 notar allt frá einni hreyfingu upp í margar 

endurteknar. Oft eru tengsl á milli atkvæða munnhreyfinga og hreyfinga (fjöldi atkvæða 

munnhreyfinga = fjöldi hreyfinga) hjá báðum táknurum en það er þó talsvert reglulegra hjá 

táknara 1.  

5.2. Fleirtala 

Fleirtölumyndun táknaranna er talsvert ólík. Báðir táknarar nota tölu-/magnorð til þess að 

mynda fleirtölu og einnig nota þeir táknið í eintölu en fleirtalan ræðst af samhenginu. Aftur á 

móti eru þetta einu aðferðirnar sem táknari 2 notar á meðan táknari 1 notar fjölbreyttari 

aðferðir til fleirtölumyndunar. Táknari 1 m.a. endurtekur táknið eða dregur það yfir frjálsa 

rýmið. Þessi tegund fleirtölu er það sem veldur því að táknari 1 endurtekur munnhreyfinguna 

með endurteknum táknum eða teygir á munnhreyfingunni á meðan hann dregur táknið yfir 

rýmið með bogadreginni hreyfingu. Hjá báðum táknurum má sjá hlutfallslega fleiri 

hreyfingar með fleirtöluorðum en eintöluorðum.  

5.3. Samsett orð 

Báðir táknarar nota táknið ELDGOS sem hluta af samsettu tákni en athygli vekur að þeir nota 

aldrei sömu samsettu táknin. Táknari 1 notar þetta tákn til þess að mynda það sem samsvarar 

íslenska orðinu „eldfjall“ (01:28) og setur saman táknin FJALL+ELDGOS+FJALL með 
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munnhreyfingunum <fja eld -->. Á mínútu 02:59 segir hann ELDGOS+H-E-K-L-A í 

merkingunni „eldfjallið Hekla“ með munnhreyfingunni <eld h-e-k-l-a>. Táknari 1 notar 

táknið ELDGOS aftur með fingrastöfuðu orði til þess að segja „Skaftáreldar“ (04:39). Það 

gerir hann með því að setja saman S-K-A-F-T-Á-R+ELDGOS <s-k-a-f-t-á-r eld>. Á mínútu 

02:13 er táknið HEIMA+EYJA+ELDGOS <heimaey pf> í merkingunni „Heimaeyjargosið“. 

Fimmta og síðasta dæmið er ELDGOS+EFNI (ísl. gosefni) með munnhreyfingunni <gos 

efni> (08:53). Táknari 1 notar því táknið ELDGOS þrisvar sinnum til þess að mynda tákn 

með sérnafni en tvisvar með venjulegu samheiti.  

Táknari 2 gerir ekki sömu samsetningar. Hann býr til táknið „stórgos“ (01:39) úr STÓR 

(hlutur) +ELDGOS <stór go>. Hann býr síðan til samsetninguna ELDUR+ELDGOS <eld pf 

pf> á mínútu (07:17). Það er því ljóst að þessir tveir táknarar nota mjög mismunandi aðferðir 

við þýðingar á orðum sem eru ekki endilega til í orðasafninu. Táknari 2 notar t.d. ekki táknið 

ELDGOS þegar hann segir „Skaftáreldar“ heldur fingrastafar hann allt orðið. Hjá táknara 1 er 

niðurstaðan sú að ef táknið er samsett er munnhreyfingin stytt. Það sama gæti átt við táknara 

2 en hins vegar eru dæmin bara tvö. Einnig er óvíst hvaða tilgangi samsetningin gegnir í 

dæmi (07:17). Það ber líka að nefna að hann sleppir oftar en ekki –s-inu aftan við <(eld)gos>  

sama við hvaða aðstæður það er þannig að það eru ekki góð dæmi fyrir hendi sem rökstyðja 

þetta hjá honum. Dæmið (01:39) hjálpar því ekki við að skera úr því.  

5.4. Orðflokkar 

Táknari 2 notar alltaf RMM með nafnorðum og TMM með sagnorðum en þó eru tvö 

vafaatriði. Táknari 1 gerir það sama að mestu leyti en þó eru nokkur dæmi um skörun á 

munnhreyfingum eftir orðflokkum, sbr. RMM <gjósa> með sagnorði. Einnig má finna dæmi 

hjá táknara 1 þar sem erfitt reynist að skera úr um orðflokk táknsins. 
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6. Niðurstöður og umræða 

Það er ljóst að það er nokkur munur á táknurum hvað þetta tákn varðar. Út frá þessum mun 

má draga ýmsar ályktanir.  

Samkvæmt rannsóknum Ajello o.fl. á ítalska táknmálinu (LIS) (2001:233) eru 

munnhreyfingar (RMM) oft aðlagaðar eða styttar og oft er fyrsta atkvæðið einungis notað (sjá 

kafla 2). Þetta er í samræmi við niðurstöður rannsóknarinnar hér að framan. Það má því 

álykta að einhver líkindi séu með hegðun munnhreyfinga í LIS og ÍTM. Báðir táknarar 

stytta/aðlaga munnhreyfinguna og báðir segja þeir m.a. <eld>, <eldg> og <eldgo>. Aftur á 

móti er það miklu algengara hjá táknara 2. Táknari 1 segir nánast alltaf <eldgos> þegar hann 

notar RMM. Bergman og Wallin hafa aftur á móti bent á (fyrir sænska táknmálið (SSL)) að 

oft sé valinn sá hluti munnhreyfingarinnar sem er sjónrænt áberandi (e. visually salient) en 

það þarf ekki endilega að vera fyrsta atkvæðið (2001:63). Þó hér sé ekki unnt að vera með 

samanburð á LIS og SSL er þó hægt að áætla að báðar kenningarnar geti fundist í einu og 

sama málinu, þ.e. oft er fyrsta atkvæði munnhreyfinga notað eða þá að valinn er sá hluti 

munnhreyfingarinnar sem er meira áberandi. Samkvæmt þessu væri hægt að segja að líklega 

yrði seinna/síðasta atkvæðið ekki fyrir valinu nema að það sé sjónrænt meira (eða jafn?) 

áberandi og hið fyrra/fyrsta. Þessa kenningu er hægt að heimfæra á ÍTM, þ.e. báðir táknarar 

nota eingöngu fyrra atkvæðið en stundum velja þeir það seinna (<gos>), en það er sjónrænt 

meira áberandi. Það er sér í lagi <o> sem er mest áberandi vegna kringingu vara en eins 

konar stútur myndast á munn þegar <o> er myndað. Þó má ekki gleyma að íslenska orðið 

„eldgos“ er samsett úr tveimur rótum nafnorða sem eru merkingarbærar sitt í hvoru lagi. 

Mögulegt að segja eingöngu „gos“ þegar átt er við „eldgos“ enda er það ákveðin stytting á 

orðinu.  

Guðný Björk Þorvaldsdóttir gerði athugun á tveimur TMM í ÍTM í BA ritgerð sinni og hún 

segir munnhreyfingar í ÍTM eiga margt sameiginlegt með munnhreyfingum í ýmsum 

erlendum táknmálum en hún bar saman munnhreyfingar í ÍTM, breska, norska, finnska og 

ítalska táknmálinu (2004:31). Því ber engan að undra að kenning Ajello o.fl. og kenning 

Bergman og Wallin eigi vel við ÍTM.  

TMM koma almennt sjaldnar fyrir en RMM samkvæmt m.a. Ebbinghaus og Hessman 

(2001:133-150) og það kemur heim og saman við táknið ELDGOS. Hins vegar er verið að 
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tala um TMM almennt en hér er eingöngu litið til þessa eina tákns (táknapars). Gunnur 

Jóhannsdóttir athugaði í sinni BA-ritgerð RMM í fjórum sögum á ÍTM og komst hún að því 

að RMM fundust með táknum úr orðflokkunum nafnorð, sagnorð, atviksorð og töluorð. Hún 

segir allar sögurnar eiga það sameiginlegt að stærsti hluti RMM fylgi nafnorðum (Gunnur 

Jóhannsdóttir 2012:29). Svo er það einnig í rannsókninni hér. Táknararnir tveir eru hins vegar 

ólíkir hvað þetta varðar. Táknari 1 notar einstaka sinnum RMM með sagnorði (<gjósa>) en 

það geri táknari 2 aldrei. Hann notar eingöngu TMM með sagnorðum. Það er því ljóst að 

nánast alltaf fylgja TMM með sagnorðinu GJÓSA. Ekki er hægt að skera úr um hvers vegna 

táknari 1 notar RMM með þessum sagnorðum. Ekki er að sjá að dæmin (eða samhengið sem 

þau koma fram í) eigi neitt sameiginlegt eða séu á neinn hátt frábrugðin þeim dæmum þar 

sem sagnorðin fá TMM.  

Að sama skapi fylgja RMM nær alltaf nafnorðinu ELDGOS. Þó eru tvö dæmi um það hjá 

táknara 1 að nafnorðið fái TMM. Ekkert slíkt dæmi má finna hjá táknara 2. Þó eru tvö dæmi 

hjá táknara 2 og eitt hjá táknara 1 þar sem ekki eru nægilegar forsendur til þess að greina 

táknin sem annað hvort nafnorð eða sagnorð. Öll dæmin eiga hins vegar sameiginlegt að vera 

með TMM. Af umræðunni hér á undan má sjá að TMM finnast oftar með sagnorðum. Þar er 

hins vegar samhengið sem mælir gegn því að greina táknin sem sagnorð. Þau finnast öll í 

setningum þar sem samhengið bendir frekar til þess að þar eigi að vera nafnorð og 

frumtextinn inniheldur nafnorð. Sem sagt, munnhreyfingin bendir til sagnorðs en samhengið 

til nafnorðs. Þá er stóra spurningin, hvort ræður orðflokknum? Það er því miður of stór 

spurning til að henni sé hægt að svara hér.  

Vitað er að félagslegir þættir geta haft talsverð áhrif á mál fólks og ÍTM fer ekki varhluta af 

því (sjá kafla 3). Helst hefur verið gert ráð fyrir að aldur sé mikilvægasta breytan hér, en 

táknararnir tveir eru aldir upp við mjög mismunandi kennsluhætti í skóla vegna 25 ára 

aldursmuns þeirra. Mjög ólíklegt er að kyn táknara skipti máli hvað þetta tákn varðar. Mjög 

erfitt er að segja til um áhrif hverrar breytu og nákvæmlega til hvaða þátta hún nær. Þó er 

líklegt að munurinn á máli táknara 1 og 2 megi helst rekja til einstaklingsmuns en einnig 

aldurs. Innan táknmálssamfélagsins er oft talað um að yngri kynslóðirnar noti fleiri RMM og 

séu almennt undir meiri áhrifum frá íslensku, mögulega vegna alhliða boðskiptastefnunnar (e. 

total communication) en hún felur í sér að táknmál og íslenska séu töluð á sama tíma sem 

leiðir til þess að engar TMM eru notaðar. Ef litið er til allra tákna í upptökunum er það rétt, 

en það á hins vegar ekki við um táknið ELDGOS. Táknari 2 er yngri og mál hans er töluvert 
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nær íslensku, bæði í munnhreyfingum og setningagerð, en athygli vekur að það á ekki við um 

táknið ELDGOS. Þar fer hann aðallega eftir „reglunni“ nafnorð+RMM og sagnorð+TMM á 

meðan táknari 1 blandar þessu meira. Þar sem hér er einblínt á þetta eina tákn má segja að 

niðurstöðurnar komi því nokkuð á óvart þar sem venjulega er þessu öfugt farið. Það er því 

mögulegt að kynslóðamunur hafi ekki fyrirsjáanleg áhrif á þetta tákn.  

Frumtextinn getur haft einhver áhrif á táknið og munnhreyfingarnar en sem fyrr segir eru 

upptökurnar þýðingar úr íslensku. Báðir táknarar fylgja íslenska textanum að einhverju leyti, 

þ.e. ef íslenski textinn inniheldur orðið „gos“ verður munnhreyfingin oft eins á ÍTM og eins 

ef íslenska orðið er „eldgos“. Þetta er hins vegar meira áberandi hjá táknara 2 en hann m.a. 

býr til táknið STÓRGOS vegna þess að íslenski textinn segir svo, á meðan táknari 1 sýnir að 

gosið var mjög stórt með aukinni ákefð í hreyfingum og svipbrigðum. Þó erfitt sé að dæma 

um það út frá einu tákni mætti segja að táknari 2 miði ómeðvitað meira við formlegt jafngildi 

en táknari 1 við áhrifajafngildi. Það er ekki útilokað að þar skipti aldurinn og þ.a.l. 

mismunandi kennslustefnur einhverju máli.  

Aðrir þættir í myndun táknsins geta haft einhver áhrif á munnhreyfinguna, t.d. fjöldi 

hreyfinga. Oft eru tengsl á milli fjölda atkvæða munnhreyfinga og fjölda hreyfinga en það er 

reglulegra hjá táknara 1. Báðir táknarar nota hlutfallslega fleiri hreyfingar með táknum í 

fleirtölu en eintölu. Það er hins vegar tvennt sem er mjög ólíkt í myndun táknsins hjá 

táknurunum tveimur. Annað er fleirtölumyndunin en hitt eru samsettu orðin. Báðir táknarar 

nota ELDGOS sem hluta af samsettu tákni en það er aldrei sama táknið. Báðir táknarar stytta 

gjarnan munnhreyfinguna með ELDGOS ef táknið er samsett. Fleirtölumyndunin er mjög 

ólík. Táknari 2 notar reglulegri og einfaldari aðferðir til fleirtölumyndunar á meðan táknari 1 

notar margar mismunandi aðferðir. Af því er hægt að draga þá ályktun að fleirtölumyndun er 

almennt mjög fjölbreytt og hún er ekki mjög niðurnjörvuð. Því getur verið gríðarlegur 

einstaklingsmunur á því hvernig fleirtala er tjáð á ÍTM.  

Helstu niðurstöðurnar eru því þær að: 

 „Reglunni“: nafnorð+RMM og sagnorð+TMM er fylgt að mestu leyti. 

Undantekningarnar eru nógu fáar til þess að reglan geri mögulega eitthvert gagn sem 

viðmiðunarregla en undantekningarnar eru of margar til þess að henni sé tekið of 

hátíðlega og fylgt í hvívetna. 
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 Margt sem tengist myndun táknsins hefur áhrif á munnhreyfingar. T.d. hvort táknið sé 

í eintölu eða fleirtölu, hvort það sé samsett eða ekki og fjöldi hreyfinga í myndun 

þess.  

 Félagslegar breytur og aðrir utanaðkomandi þættir (t.d. aðferð við þýðingar) hafa 

talsverð áhrif en þó má reikna með að einstaklingsmunur sé það sem skipti mestu 

máli.  

 Niðurstöðurnar ríma við niðurstöður erlendra fræðimanna og niðurstöður smærri 

íslenskra rannsókna hvað munnhreyfingar varða.  
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Lokaorð 

Hér hafa munnhreyfingar með tákninu ELDGOS (og GJÓSA) verið skoðaðar hjá tveimur 

táknurum sem fluttu sömu söguna. Í fyrsta kafla var stutt umfjöllun um látbrigði í ÍTM. Í 

öðrum kafla voru munnhreyfingar ræddar nánar. Í þriðja kafla var rannsóknin kynnt og farið 

yfir gagnasöfnunina. Einnig var fjallað um félagslegar breytur og möguleg áhrif frumtextans 

á marktextann (þýðinguna). Í fjórða kafla voru þýðingar hvors táknara fyrir sig teknar fyrir í 

smáatriðum og fjallað var um myndun táknsins hjá táknurum, meðfylgjandi munnhreyfingar 

og öll þau dæmi sem vert þótti að fjalla um nánar. Í fimmta kafla var stuttur samanburður á 

dæmum táknaranna og loks í sjötta kafla var fjallað um helstu niðurstöður og umræður um 

þær.  

Þá voru niðurstöðurnar bornar saman við rannsóknir annarra (innlendar og erlendar 

rannsóknir) og í ljós kom að rannsóknin á  ELDGOS kemur heim og saman við niðurstöður 

þeirra. „Reglan“: nafnorð+RMM og sagnorð+TMM, er eingöngu gagnleg upp að vissu marki, 

hún ætti eingöngu að vera til viðmiðunar þar sem undantekningar eru nægilega algengar til 

þess að afsanna hana.  Einnig kom í ljós að það er mjög margt sem getur haft áhrif á 

munnhreyfingar, bæði þýðingarvinnan, félagslegar breytur og þættir innan myndunar táknsins 

(aðrir en  munnhreyfingar).  

Því miður er ekki hægt að svara öllum spurningum sem vakna í kjölfar niðurstaðna slíkrar 

rannsóknarvinnu. Það er deginum ljósara að mikið á eftir að rannsaka í tengslum við 

munnhreyfingar, sem og ÍTM almennt. Þessi rannsókn er mjög lítil, hún tekur einungis á einu 

tákni (pari), táknararnir eru aðeins tveir og öll dæmin eru úr sömu sögunni. Það er erfitt að 

alhæfa mikið um munnhreyfingar almennt út frá svona lítilli rannsókn en þó gefur hún ágætar 

upplýsingar um hegðun þessa eina tákns og mögulegt er að hún gefi vísbendingar um hegðun 

annarra svipaðra tákna og munnhreyfinga sem fylgja þeim.  
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Viðauki 1: Táknari 1 - Skráð dæmi 

Tími Orðfl. Tala Hreyfingar Munnhr. Athugasemdir: 

00:45 no. et. 2 eldgos  

01:28 no. et. 1 eld samsett: FJALL-ELDGOS-FJALL. <fja 

eld --> 

01:34 so.  4 pf  loft í aðra kinn, blástur nær yfir allt 

táknið 

01:39 so.  1 pf  

01:49 no. et. 2 eldgos  

02:03 so.   2+ pf pf pf litlar hreyfingar 

02:13 no. et. 3 pf samsett: HEIMAEY+ELDGOS 

<heimaey pf> 

02:30 no. et. 3 eldgos  

02:35 ?  2 pf orðflokkur er vafamál 

02:43 no. flt. 3-4 eldgos x3 bogadregin hreyfing 

02:59 no. et. 2 eld samsett: ELDGOS+H-E-K-L-A  

<eld hekla> 

03:01 so.  2 pf pf mikið loft í báðar kinnar 

03:30 no. et. 2 eldgos  

04:39 no. et. 2 eld samsett: S-K-A-F-T-Á-R+ELDGOS  

<skaftáreld> 

04:40 so.  1 pf  

05:03 so.   1 pf mikið loft í báðar kinnar 

05:05 so.  1 pf  

06:42 no. et. 2 eldgos  

07:16 no. et. 1 eldgos  

07:53 no. flt. 2 eldgos x2  

08:31 no. et. 3 eldgos  

08:53 no. et. 1 gos samsett: ELDGOS+EFNI <gosefni> 

09:05 no. et. 2 eldg  

09:50 no. flt. 5+ eldgos munnhr. dregin yfir öll táknin, mörg lítil 

tákn 

09:55 no. et. 2 eldg(o)  

09:58 so.  1 gjósa  

10:03 so.  2 (e)gjósa mismæli eða hik? 

10:08 so.  1 gjós(a)  

10:24 no. et. 2 eldgos  

10:38 no. et. 2 eldgos eintölutákn, fleirtala sýnd með með 

töluorði 

10:44 no. et. 2 pf x2 líklega no. þrátt fyrir TMM 

10:54 no. et. 2 gos  

11:09 no. et. 1 gos  

11:11 so.  1 pf  
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Viðauki 2: Táknari 2 - Skráð dæmi 

Tími Orðfl. Tala Hreyfingar Munnhr. Athugasemdir: 

00:07 no. et. 2 eldgos  

00:08 so.  1 pf  

00:46 no. et. 1  eld(?) þýðir eldstöð 

00:52 no. et. 1 eldgo munnhr. rennur saman við „kom“,hann 

segir „eldgo-kom“ 

01:00 no. et. 1 gos  

01:01 so.  1 pf  

01:10 no. et. 1 eldgo(s)  

01:18 no. et. 1 eldgo  

01:21 ?  1 eff mjög lítil munnhr. 

01:31 no. flt. 2 eldgos MÖRG + ELDGOS (et.) = flt.  

01:35 no. et. 1 eldgo  

01:39 no. et. 1 go samsett úr STÓR+ELDGOS 

02:08 no. et. 1 eld(go)  

02:13 no. et. 1 go(s)  

04:37 no. flt. 1 eldgo eintala notuð sem fleirtala 

04:57 so.  1 pf  

04:58 no. et. 1 eldgos  

05:23 no. flt. 1  eldgo eintala notuð sem fleirtala 

06:00 no. et. 1 eldgo  

06:02 so.  1 pf  

06:10 no. et. 2 go  

06:28 no. flt. 1 eld no.(+próform) 

06:57 no. flt. 2 eldgo eintala notuð sem fleirtala. 

07:01 so.  1 go  

07:03 so.  1 pf  

07:05 so.  1 pf  

07:17 ?  2 pf pf orðflokkur er vafamál 

07:26 no. flt. 1 (og hálf) eldstö eintala notuð sem fleirtala  

07:32 no. et. 1 go  

07:40 no. et. 1 gos  

07:51 no. et. 1 go  

 


